ANTIPASTI
INSALATA MISTA
gemengde salade

€ 5,75

INSALATA FANTASIA
salade met tonijn

€ 7,50

INSALATA CAPRESE
mozzarella met tomaten

€ 7,50

CARPACCIO
dun gesneden gemarineerde ossenhaas

€ 10,50

ANTIPASTA À TAVOLA (min. 2 pers.)
proeverij van warme en koude Italiaanse voorgerechten

€ 12,50

ANTIPASTO ITALIANO
italiaanse vleeswaren, kaas en gemarineerde groenten

€ 10,75

RUCOLA E PARMIGGIANO
salade van rucola en parmezaanse kaas

€ 8,50

FUNGHI TRIFOLATI
gebakken champignons met knoflook, peterselie en witte wijn

€ 6,50

FUNGHI ALLA CREMA
gebakken champignons met ham in roomsaus

€ 6,50

GAMBERONI ALL’ AGLIO
drie grote garnalen met knoflook in witte wijn bereid

€ 14,00

CALAMARIS FRITTI
gefrituurde inktvisringen

€ 10,00
€ 5,50

VITELLO TONNATO
kalfsvlees met tonijnmayonnaise

€ 11,50

ZUPPA DI PESCE
rijkelijk gevulde vissoep

€ 12,50

A CASA
Voor feesten en partijen bij u thuis of op een door u gewenste locatie kunnen wij
catering op maat verzorgen. Van 8 tot 100+ personen, met of zonder bediening.
Neemt u voor meer informatie en een offerte contact op. Dan kunt u echt genieten
van “ Da Gigi” bij u thuis of op locatie.

MEENEEMKAART

FOCACCIA
blanke pizza met zeezout en rozemarijn

,,DA
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PIZZE

PIZZE

PIZZA MARGHARITA 						
Tomatensaus en kaas

€ 8,00

PIZZA CON CARPACCIO 						
Tomatensaus, kaas, carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

€ 12,50

PIZZA CIPOLLA 							
Tomatensaus, kaas en ui

€ 9,00

PIZZA CALZONE (GEVULDE PIZZA) 				
tomatensaus, kaas, champignons, paprika, artisjok, ham en salami

€ 12,00

PIZZA PROSCIUTTO 						
Tomatensaus, kaas en ham

€ 10,00

PIZZA PADRONE 						
Tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons, paprika, kappertjes en mozzarella

€ 12,00

PIZZA SALAME 							
Tomatensaus, kaas en salami

€ 10,00

PIZZA SICILIANA 						
Tomatensaus, kaas, kappertjes, olijven en ansjovis

€ 9,75

PIZZA FUNGHI 							
Tomatensaus, kaas en champignons

€ 9,75

PASTA

PIZZA VESUVIO 						
Tomatensaus, kaas, artisjok en paprika

€ 10,50

ALLA NAPOLETANA
met tomatensaus

PIZZA VEGETARIANA 						
Tomatensaus, kaas, champignons, ui en paprika

€ 10,25

ALLA BOLOGNESE
met tomaten / ragù

€ 10,50

PIZZA TROPICA 					
Tomatensaus, kaas, ham en ananas

€ 10,25

ALL’ AMATRICIANA
met spek, ui, knoflook en tomatensaus

€ 10,50

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI 					
Tomatensaus, kaas, ham en champignons

€ 10,50

ALLA DIAVOLA
met salami en tomatensaus (pikant!)

€ 10,50

PIZZA BORROMEO 						
Tomatensaus, kaas, ham, champignons en ei

€ 10,75

ALLA CARBONARA
met spek, room en ei

€ 10,50

PIZZA QUATTRO STAGIONI 				
Tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons en paprika

€ 10,75

ALLA GAMBEROTTA
met champignons, paprika, ui, olijven en tomaten

€ 10,50

PIZZA CAPRICCIOSA 						
Tomatensaus, kaas, ham, champignons, artisjok en olijven

€ 10,75

ALLA MARINARA
met vis, schaal- en schelpdieren in tomatensaus

€ 12,50

PIZZA DIAVOLA 						
Tomatensaus, kaas, ham, champignons, salami en kappertjes

€ 10,75

SPAGHETTI ALL’ AGLIO E OLIO
met knoflook, peterselie en pepers (pikant!)

€ 10,50

PIZZA CONTADINO 						
Tomatensaus, kaas, spek en ui

€ 10,75

TAGLIATELLE AL GORGONZOLA
met gorgonzola en room

€ 11,50

PIZZA CAPRESE 						
Tomatensaus, tomaten, kaas, verse tomaatjes, mozzarella, basilicum

€ 11,00

TAGLIATELLE ALLA BOSCAIOLA
met ham, paddestoelen en room

€ 11,50

PIZZA PARMA 							
Tomatensaus, kaas en Parmaham

€ 12,00

TAGLIATELLE AI FRUTTI DI MARE
met zeevruchten, knoflook en witte wijn

€ 12,50

PIZZA MISTA 						
Tomatensaus, kaas, paprika, artisjok en scampi

€ 12,00

TORTELLINI ALLA PANNA
met ham, room en parmezaanse kaas

€ 10,50

PIZZA AL TONNO 						
Tomatensaus, kaas, tonijn, ui en olijven

€ 11,50

LASAGNE
met ragù, bechamel en kaas uit de oven

€ 10,50

PIZZA QUATTRO FORMAGGI 					
Tomatensaus en vier soorten kaas

€ 11,50

MISTO AL FORNO
lasagne en tortellini uit de oven

€ 10,50

PIZZA CON SCAMPI E TONNO					
Tomatensaus, kaas, scampi, tonijn, peterselie, ui, knoflook

€ 12,50

GRAN MISTO DI PASTA
drie soorten pastapastasciuttaspaghetti

€ 11,50
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€ 8,75

